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God jul og godt nytår! 
 

Arbejdstid. 

2015 blev året, hvor vi lokalt i Assens tog et lille skridt i den rigtige retning i forhold til læ-

rernes arbejdstid. Det jeg tænker på, er den fleks-aftale, som blev indgået med Assens Kom-

mune inden dette skoleårs start. Der er stadig lang vej endnu, men de tilbagemeldinger kred-

sen får, går på at fleks-aftalen har været et lille skridt på vejen til at give lærerne mere selv-

bestemmelse over egen arbejdstid.  

Der er dog ingen tvivl om, at aftalen bør udbygges til næste år, så der bliver endnu mere 

selvbestemmelse i forhold til at flekse ind og ud. I skrivende stund er evalueringen af de lo-

kale arbejdstidselementer i gang ude på skolerne. Skolelederne og den lokale tillidsrepræsen-

tant har fået til opgave sammen at foretage en evaluering af det kommunale dialogpapir vedr. 

arbejdstid. Opgaven går på, at forholde sig til følgende 3 punkter: 

 Hvilke elementer virker? 

 Hvilke elementer kan udvikles? 

 Er der elementer, som savnes? 

 

Senest d. 8. januar skal leder og TR have formuleret ca. 1 A4-ark med synspunkter på oven-

stående. Er leder og TR ikke enige, skal det fremgå af evalueringen. 

D. 13. januar mødes kreds og kommune, og gennemgår evalueringerne, og de vil herefter 

danne grundlag for de nye forhandlinger om hvilke lokale arbejdstidsregler, der skal gælde 

fra skoleåret 2015/16. 

 

Generalforsamling. 
Torsdag d. 17. marts holder Vestfyns Lærerkreds ordinær generalforsamling på Glamsbjerg-

skolen. På denne generalforsamling skal der vælges både kredsformand og kredsstyrelse. Pt. 

ser kandidatlisten således ud: 

 

Kandidat til kredsformandsposten:   Kandidater til kredsstyrelsen: 

 

John Rasmussen (genopstiller)  Karsten Jørgensen (genopstiller) 

                                                                  Anette Kristensen (genopstiller) 

 

Er man interesseret i at opstille til nogen af ovennævnte poster, har man mulighed for at afle-

vere et valgoplæg til kredsen, som vil sørge for, at det bliver udsendt til samtlige medlem-

mer. Sidste frist for indlevering af evt. valgoplæg er fredag d. 29. januar. Umiddelbart efter 

vinterferien udsendes de indkomne valgoplæg, den skriftlige beretning og den foreløbige 

dagsorden til skolerne. 

 

Til slut vil jeg på vegne af kredsstyrelsen i Vestfyns Lærerkreds ønske alle en rigtig glædelig 

jul og et godt nytår. 

 

16.12.2015 John Rasmussen, Kredsformand. 


